
 
 

 

Svenska Sektionens nyhetsbrev 9 maj 2018  

 
Utfflykt Normandie 6-7 maj, 4ème, 3ème och 2nd 
Vilken resa det blev ! Solen sken på oss, eleverna var exemplariska och det hela var mycket lyckat. All 
information vi fick  om andra världskriget lämnade ingen oberörd. Dessutom är det väldigt trevligt att 
göra denna resa tillsammans med den norska sektionen. En tradition som är här för att stanna. Ett 
varmt tack till medföljande lärare. 2021 bär det av igen! 
 

 

 
 
 
Course contre la faim 18 maj, 5ème 
Vi bifogar information om detta springlopp. 
 
 
 
Utflykt 22 maj, CE2-5ème 
Den 22 maj åker vi till Sherwood Parc. Svenska Sektionen bjuder på detta evenemang. 
Primaire träffas på skolgården kl 8.30 och promenerar upp till Place Jean MONNET vid slottet 
tillsammans med lärarna. Collège kommer direkt till bussen kl 8.45, Place Jean MONNET. 
Det är väldigt viktigt att alla dokument är ordentligt ifyllda och inlämnade till lärarna senast den 16 
maj. Dokumenten delar lärarna ut. Lärarna kontaktar också de föräldrar som eventuellt kan följa 
med. Det är viktigt att eleverna ej bär huvudbonad, har gympaskor och är sportigt klädda. Skiner 
solen bör de ha solskyddsfaktor. De ska ha med sig picknick och ordentligt med vatten. 
Hämtning sker nere vid primairegrinden för de yngre barnen kl 16.15. Collège tar bussen hem som 
vanligt alternativt går de hem om de bor nära. Vi hoppas på lika fint väder som i Normandie. 
Välkomna! 

 
 
Poesiafton 23 maj, 6ème 
Peo bjuder in till en poesiafton med svensk musik den 23 maj i slottets Amfiteater kl 19.00. Varmt 
välkomna. Evenemanget är sponsrat av ”Sverigekontakt”. 
 
 
 
Kör 18 juni, Primaire 
Anna ROSSET kommer hit och tränar med barnen den 30 maj, 6 juni och 13 juni. Ni kommer att få all 
information via lärarna när vi får planeringen av franska sidan. 
 
 



 
Utflykt 2 juli, CP-CE1 
I år kommer vi att besöka Jardin des Plantes, la Grande Galerie de l’Evolution, la Galérie des Enfants 
och la Ménagerie. Mer information om detta får Ni i mitten av juni. 
 
 
 
Stölder i Saint Germains slottspark  
Det har kommit till vår kännedom att det förekommer rån av mobiler och pengar i slottets park inne i 
St Germain en Laye. Nu när det är sol och fint vill kanske de äldra eleverna promenera lite i denna 
vackra park. Vi ber Er därför att informera dem om att de ej har framme sina mobiler och att vara 
försiktiga. 
 
 
 
Lycée en fête  
Välkomna till en av årets höjdpunkter den 26 maj på skolans område. Club International står som 
vanligt för detta fina arrangemang. 
 
 
 
Viktiga datum 
 

23 maj poesiafton            6ème 

31 maj förbereda OIB hemma T 

1 juni skriflig OIB litteratur                                           T 

4 juni skriftlig OIB hi/géo                              T 

4 juni DNB muntligt                         3ème 

8 juni fête de Terminale T 

8 juni DNBI muntligt svenska 3ème 

11 juni Bac blanc muntligt                            T 

13 juni sista skoldag                        secondaire 

18 juni  kör                                                          primaire 

27-28 juni OIB muntligt                                 T 

28-29 juni skriftlig DNB                                  3ème 

26 juni-2 juli  munlig BAC franska 1ère 

5 juli OIB-middag                                             T 

6 juli, resultat BAC                           T 

7 juli OIB-ceremonin                      T 

 
 
Vi önskar Er alla en fin Kristi Himmelfärdshelg ! 
 
Allt gott! 
Elisabeth och Kattis 
 


